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Ισχυρό καθαριστικό γενικής χρήσης µε οξύ
Σύνθεση
Περιέχει µίγµα µη ιοντικής επιφανειοδραστικής
ουσίας, υδροχλωρικού οξέος και αναστολέων
διάβρωσης.

Τυπικές πληροφορίες προϊόντος
Εµφάνιση:
Αραιό, διαυγές υγρό
Οσµή:
Υδροχλωρικό οξύ
o
Ειδικό βάρος (20 C):
1,103
Χρώµα:
Ανοιχτό µπεζ
pH – χωρίς αραίωση:
Μ/∆
pH – αραίωση 1:4:
0,2
∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί: Όχι λιγότερο
από 3 έτη

Συσκευασία
Περιγραφή
Ισχυρό καθαριστικό βαριάς χρήσης µε βάση οξύ, κατάλληλο και για τη
διάλυση των αλάτων. Ιδανικό για την αφαίρεση ασβέστη, γύψου και σκουριάς
από τούβλινες και πέτρινες επιφάνειες και πλακίδια. Κατάλληλο επίσης για
την αφαίρεση βρύων, φυκιών και συσσωρευµένης βρωµιάς από βεράντες και
πλακόστρωτα. Συνιστάται για τον καθαρισµό και το τρίψιµο τσιµεντένιων
δαπέδων.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα
•
•
•
•

Υπερσυµπυκνωµένο, ισχυρό καθαριστικό και διαλυτικό αλάτων.
Περιέχει αναστολείς διάβρωσης.
Αφαιρεί το πουρί και τη σκουριά από πορσελάνινες τουαλέτες.
Ιδανικό για τον καθαρισµό πλακόστρωτων βεραντών.

Τρόπος χρήσης
ΤΟΥΒΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ∆ΑΠΕ∆Α & ΒΕΡΑΝΤΕΣ:
Βρέξτε την επιφάνεια µε κρύο νερό.
Χρησιµοποιήστε το προϊόν αδιάλυτο.
Αφήστε το προϊόν να δράσει για µερικά λεπτά. Τρίψτε µε µια βούρτσα.
Ξεπλύνετε την επιφάνεια µε καθαρό νερό.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ:
Αραιώστε σε αναλογία 1:4 σε κρύο νερό.
Τραβήξτε το καζανάκι. Σπρώξτε το νερό γύρω από την καµπύλη S µε τη
βούρτσα της τουαλέτας.
Βάλτε το προϊόν αδιάλυτο και αφήστε το µερικά λεπτά.
Αφήστε το µερικά λεπτά. Τρίψτε µε τη βούρτσα, εάν είναι απαραίτητο.
Τραβήξτε το καζανάκι.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Α∆ΙΑΛΥΤΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΝΟΥΣ ΛΕΚΕ∆ΕΣ.

∆εν συνιστάται για χρήση σε ανοξείδωτες και µη σιδηρούχες
επιφάνειες.

Συσκευασία:

Κωδικός
παραγγελίας

Μέγεθος
παλέτας

5lt

A076E

120x5lt

Αποθήκευση:
Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισµένο
δοχείο και κρατήστε το µακριά από ακραίες
θερµοκρασίες.

Bιοδιασπασιµότητα:
Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των
προϊόντων Evans Vanodine συµµορφώνονται µε
τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς
σχετικά µε τη βιοδιασπασιµότητα και την
προστασία του περιβάλλοντος.

∆ιασφάλιση ποιότητας
Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από
την EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC,
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της οποίας
έχει καταχωριστεί στο
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION
µε αριθµό µητρώου FM 09535

Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 0603
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr
ΑΡ.ΚΑΤΑΧ. ΓΧΚ.:14718/0/2010
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